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COMITÊ COORDENADOR DO PLANO ESTADUAL DE  
RECURSOS HÍDRICOS - CORHI 

   

 
 

REUNIÃO DO CORHI 

DATA: 22/07/15 

LOCAL/HORÁRIO: SSRH – 14º Andar – 14h00 às 17h00 

 

Presenças: 

 SSRH: Benedito Braga, Rui Brasil Assis, Ana Lúcia Aurélio, Nilceia Franchi, Bruno Franco de 

Souza, Flávia Braga Rodrigues e Maria Lúcia Magri; 

 SMA/CPLA: Eduardo Trani e Laura Stela Perez; 

 DAEE: Nelson Nashiro e Alexandre Liazi; e 

 CETESB: Maria Emília Botelho e Richard Hiroshi Ouno. 

 

Pauta, Discussões e Encaminhamentos: 

 

1 – Abertura: O Secretário de Saneamento e Recursos Hídricos, Benedito Braga, deu as 

boas vindas aos representantes das entidades básicas do Comitê Coordenador do Plano 

Estadual de Recursos Hídricos - CORHI e pediu que cada um fizesse uma breve 

apresentação. Enfatizou a importância do Colegiado que tem, entre suas missões, 

coordenar o Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), importante instrumento da 

Política de Recursos Hídricos. O Secretário também pediu apoio dos representantes no 

encaminhamento das minutas de deliberação que tratam doS Empreendimentos CORHI 

2015 e da destinação dos recursos do Progestão. O representante da Secretaria de Meio 

Ambiente, Eduardo Trani, fez questão de colocar que a orientação da Secretária Patrícia 

Iglesias é que a equipe trabalhe de forma convergente com a SSRH, buscando a 

integração de esforços das Pastas e áreas técnicas. 

 

2 – Plano de Trabalho das Câmaras Técnicas para 2015: Foi feita a leitura e 

discussão das sugestões recebidas das diversas CTs, discutindo-se ponto a ponto e 

encaminhadas adequações pelo CORHI com vistas a melhorias de redação, agregação de 

temas semelhantes e estabelecidas priorizações classificadas como “alta” e “média” 

prioridade. Em razão da impossibilidade prática de dar acabamento final aos textos, a 



coordenação do CORHI ficou de fazer os ajustes finais para avaliação de todos até o dia 

31/07, com manifestações em reunião não presencial por e.mail. 

 

3 – Empreendimento CORHI 2015: O coordenador do CORHI apresentou a proposta 

de Deliberação CRH que aprova a indicação ao FEHIDRO de empreendimento para compor 

o “Programa Especial de Fomento para Redução da Demanda Hídrica em Áreas sob 

Escassez Crítica”, a ser inicialmente submetida ao COFEHIDRO em 23/07. Após avaliação 

do material, os representantes do Sistema de Meio Ambiente (SMA e Cetesb) colocaram 

que seria necessário um pouco mais de tempo para internalização da discussão, inclusive 

para melhor clareza sobre a viabilidade técnica. Rui Brasil explicou as etapas vencidas e a 

vencer do processo, assim como a urgência e conveniência do Programa. Após discussões 

houve apoio de todos ao Programa, registrando-se que contribuições adicionais da 

Cetesb/SMA serão úteis para instrução do processo no âmbito da SSRH, uma vez que 

haverá necessidade da edição de Decreto específico para criação do Programa. 

 

4 – Destinação dos Recursos do PROGESTÃO: Foi avaliada e recomendada 

submissão ao CRH, sem alterações, a minuta de deliberação que aprova a destinação dos 

recursos financeiros advindos do PROGESTÃO no ano de 2015. 

 

5 – Prorrogação da vigência dos Planos de Bacias até 31/12/2016: Foi avaliada e 

recomendada submissão ao CRH, sem alterações, a minuta de deliberação que prorroga 

até 31/12/2016 a validade dos Planos de Bacias Hidrográficas (PBHs), aprovados nos 

termos da Deliberação CRH nº 62, de 2006. 

 

6 -Itens 6 e 7 da pauta: PERH 2016-27 e Relatório de Situação 2015, 

respectivamente: Será agendada reunião específica na sede da SMA, no início de 

agosto, para discussão da forma de trabalho do CORHI sobre esses temas e demais 

atividades correlatas. 

 

7 – Outros Assuntos: Ficou decidido que o material referente à reunião do Conselho 

Estadual de Recursos Hídricos (CRH), que se dará em 19/08/2015, será encaminhado para 

apreciação dos representantes do CORHI por e-mail até 31/08.  

 


